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Regulamin Konkursu

Autrement - wyrażenia idiomatyczne
1
Organizator konkursu
XXX LO im. Ignacego Krasickiego oraz Publiczne Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi
Łódź 91-485, ul. Sowińskiego 50/56
2
Patronat nad konkursem obejmują:
Hachette Français Langue Étrangère
Konsul Honorowy Francji
Łódzkie Bardziej Francuskie

Opieka merytoryczna konkursu:
ŁCDNiKP – doradca metodyczny języka francuskiego P. Włodzimierz Glamaciński
3
Cele konkursu:
 zainteresowanie uczniów językiem francuskim
 rozwijanie kreatywności oraz zdolności manualnych uczniów
 motywacja nauczycieli do popularyzacji języka francuskiego oraz kultury francuskiej

4
Adresaci konkursu:
uczniowie gimnazjów oraz uczniowie klas VII szkół podstawowych z województwa łódzkiego.
5
Przedmiot konkursu dla uczniów szkół podstawowych:
Przedstawienie za pomocą pracy plastycznej wybranego wyrażania idiomatycznego w którym występuje
nazwa koloru. Praca powinna być wykonana w formacie A3, dowolną techniką płaską. Praca powinna
zawierać wybrane wyrażenie idiomatyczne – wyraźny napis. Każda praca powinna być podpisana (imię i
nazwisko autora oraz nazwa szkoły) w prawym dolnym rogu kartonu.
Kryteria oceniania prac:
- pomysłowość w zilustrowaniu znaczenia wybranego wyrażenia idiomatycznego w języku francuskim
- oryginalność wykonanej pracy
- estetyka wykonanej pracy
- wkład pracy włożony w wykonanie pracy
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Przedmiot konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych:
Przedstawienie za pomocą krótkiego filmu wybranego wyrażania idiomatycznego w którym występuje
nazwa koloru. Film może zostać nakręcony np. telefonem i musi zostać dostarczony w wyznaczonym
terminie do organizatora. Praca powinna zawierać wybrane wyrażenie idiomatyczne – pod postacią
wyraźnego napisu na początku bądź końcu filmu, lub informację słowną.

Kryteria oceniania prac:
- pomysłowość w zilustrowaniu znaczenia wybranego wyrażenia idiomatycznego w języku francuskim
- oryginalność wykonanej pracy
- wkład pracy włożony w wykonanie pracy
7 
Terminarz:
Termin nadsyłania formularza zgłoszenia do 16 02 2018 r. (drogą mail’ową)
Adres do korespondencji: kabar@a77.pl Katarzyna Karolczak-Barczyńska
Termin dostarczenia prac do organizatora upływa 9 03 2018 r. – drogą mail’ową lub na pen-drive do
sekretariatu szkoły w godzinach 8.00 – 16.00.
Wręczenie nagród, dyplomów oraz wyróżnień nastąpi podczas „Dnia Francuskiego” w siedzibie XXX LO
oraz Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi w dniu 15 marca 2018 r godzina 17.00.
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Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie dostarczonych prac.
Decyzja Jury jest niepodważalna.
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Koordynator konkursu:
Katarzyna Karolczak-Barczyńska
Tel. 501 926 347 e-mail: kabar@a77.pl

